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Com 13 cartões de crédito na car-

teira, Adriana Techi Martins, de

24anos,nãoédessas consumido-

ras que passam vontade, mesmo

sabendo que os cartões não são

ilimitados. Com renda mensal de

R$ 1,5 mil, casada e dividindo a

casa com o pai e o irmão, ela é o

tipo de cliente para o qual muitas

empresas voltam sua atenção.

Depois da classe C, é a classe D

que promete agitar o mercado.

São pessoas que ganham entre 1 e

3 salários mínimos e que, juntas,

representam umamassa de renda

de R$ 381,2 bilhões, o segundo

maior grupo social do Brasil —

atrás apenas da classe C, com

massaderendadeR$430bilhões,

segundo dados do instituto de

pesquisa DataPopular. “Hoje

qualquer pessoa que tenha um

cartão de crédito tem acesso a

tudo”, afirma Adriana, que paga

faculdade de administração, tem

carroemotonagaragem.

Para Renato Meirelles, presi-

dentedo instituto,nãoexistemais

a visão de que a classe D não tem

condições de consumir, por

exemplo, alimentos diferencia-

dos. “Algumas empresas já estão

ligadas nesse consumidor. Ele

hojeviaja, faz compras,nãoexiste

mais a ideia de que a classe D não

come iogurte”, afirma Meirelles.

Porém, essa não é a opinião de

todos os especialistas. Para Rei-

naldo Gregori, demógrafo e pro-

fessor da Fundação Instituto de

Administração (FIA), a classe D

brasileira não tem tanto dinheiro

assim para o consumo. “Rara-

mente, eles conseguem chegar

ao fimdomês comumapoupan-

ça” afirmaoprofessor.

Mas os especialistas concor-

dam em um ponto: o acesso ao

crédito é umdos grandes facilita-

dores do consumo para os emer-

gentes, como são conhecidas as

classesC,DeE.Elas representam

81% das pessoas com cartão de

crédito, e movimentam quase

R$ 840 bilhões por ano, pelo le-

vantamento doData Popular.

Além do acesso ao consumo,

houve aumento da escolaridade

dos brasileiros em todas as clas-

ses, inclusive entre as emergen-

tes. São 34 milhões de pessoas

com o ensino superior completo,

sendo cerca de 20 milhões das

classes C,D e E. Em2002, apenas

1% da classe D tinha curso supe-

rior. No ano passado, esse nú-

mero subiu para 4%, aponta o

Data Popular. Adriana Martins

deve engordar as estatísticas. Há

dois anos, ela cursa administra-

ção na Universidade Paulista

(Unip). “Hoje é mais fácil cursar

uma faculdade. Além de ter uma

oferta maior, as mensalidades

são acessíveis”, afirma Adriana.

Isabel Augusto da Silva, de 50

anos, é técnica em enfermagem.

Há seis anos, ela concluiu o curso

técnico e, assim, melhorou seu

salário, que hoje é de R$ 1,4 mil.

Mãe de cinco filhos, ela vive com

o marido e dois filhos em uma

casa própria. Além de viajar para

a praia pelo menos uma vez por

ano com a família, Isabel possui

plano de saúde, TV por assinatu-

ra e carro. Para o filhomais novo,

de dez anos, ela pretende pagar

todos os estudos até a faculdade.

“Ele fala que quer ser veteriná-

rio. Meus outros filhos não têm

curso superior, mas o caçula te-

nho certeza que seguirá um ca-

minhodiferente”, diz Isabel.

Segundo Meirelles, não há

retorno neste movimento. “A

educação ainda tem muito o

que melhorar, mas não é mais

uma realidade apenas para pes-

soas com condição social privi-

legiada”, diz. E acrescenta que

a classe D brasileira também

está consumindomais bens du-

ráveis, além de ter acesso ao la-

zer, em uma curva ascendente

que continua em 2011. ■

EM NÚMEROS Levantamento do Data Popular mostra evolução no poder de compra do brasileiro

RENDA DAS FAMÍLIAS NO BRASIL

MASSA DE RENDA, em R$ bilhões
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Fonte: IBGE/Pnad 2002 e 2008 (valores deflacionados pelo IPCA de 2009 e pelo salário mínimo de 2010)
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A classe C responde por quase R$ 430 bilhões da renda anual da população e as classes D/E somam outros R$ 406 bilhões

Total

R$ 1,38
trilhão
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Empresas são seduzidas
pelos emergentes da classe D
Crédito fácil aumenta o poder de consumo desses clientes, que agora também têm mais acesso à educação

Alémdo acesso
ao consumo,
houve aumento
da escolaridade
dos brasileiros em
todas as classes,
inclusive entre
as emergentes.
São 34milhões de
pessoas com o ensino
superior completo,
sendo cerca
de 20milhões das
classes C, D e E

● Pelo levantamento do
Data Popular, 37 milhões
de famílias têm renda mensal
entre 3 e 10 salários e podem ser
classificadas como emergentes.

● O estudo indica que esses
consumidores são mais fiéis às
marcas que usam e têm orgulho
de negociar descontos, além de
buscar consumo mais racional.

● Em 2002, apenas 1% da
classe D tinha curso superior.
No ano passado, esse número
subiu para 4%, diz a consultoria.

QUEM SÃO?
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LEIA MAIS Mulheres comandam
a evolução econômica

de famílias de menor poder
aquisitivo. Elas preferem
produtos de qualidade
para evitar desperdícios.

Tam e Luiza Viagens
buscam novos clientes para

pacotes de viagem. Previsão do
Data Popular é que 1,7 milhão de
pessoas da classe D vão viajar de
avião pela primeira vez em 2011.

Com a classe C consumindo
mais, indústria se esquece

da classe B, que agora busca
produtos diferenciados.
RR Distribuidora de perfumes
importados já percebeu o novo filão.

PERFIL DAS CLASSES

Fonte: Tendências da Maioria — Data Popular/ Datafolha

Classe D/E

13,0

Classe A/B

20,4

Classe C

57,2

MERCADO AQUECIDO
Com crédito mais fácil, houve alta de 50% na posse de automóveis pelas famílias das classes C, D e E
no último ano. Confira abaixo a evolução nos últimos oito anos

A CLASSE MÉDIA E A POPULAÇÃO EMERGENTE TÊM ACESSO MACIÇO A SERVIÇOS
BANCÁRIOS E PRODUTOS FINANCEIROS, em milhões de pessoas

A INCLUSÃO DIGITAL É FATO, em milhões de pessoas
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O QUE FAZEM 
OS EMERGENTES (D/E)?

80%
dos internautas

Representam 

R$ 840
bilhões

por ano

Movimentam

São mais de 90 milhões de brasileiros com um computador em casa. Do total, 70,2 milhões 
de pessoas são das classes C/D/E.
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Famílias
migram para a
classe média
Além da expansão econômica,
mobilidade social é favorecida
pela queda da fecundidade.
Famílias menores têm mais
condições de investir nos
estudos, diz demógrafo

Amanda Vidigal Amorim
avidigal@brasileconomico.com.br

Nos últimos cinco anos, 23 mi-

lhões de brasileiros migraram

da classe D para a classe C. Para

2014, a previsão é de que outros

36 milhões experimentem uma

melhora significativa de renda,

passando da classe D para a C,

segundo estimativas do Institu-

to Brasileiro de Geografia e Es-

tatística (IBGE). Para Reinaldo

Gregori, demógrafo e professor

da Fundação Instituto de Admi-

nistração (FIA), além da evi-

dente expansão econômica, al-

gumas características demográ-

ficas ajudam a incrementar a

mobilidade social no país. “A

queda da fecundidade no Brasil

estámelhorando tambéma con-

dição financeira das famílias.

Com uma família menor, é pos-

sível investir mais em estudos,

por exemplo”, afirmaGregori.

Para Haroldo Torres, sócio

diretor da consultoria Plano

CDE, a massa de renda da classe

D brasileira é de apenas 12% da

massa de renda total da popula-

ção. Isso porque, diferentemen-

te do Data Popular (leia repor-

tagem ao lado), a análise de

Torres é baseada em salários en-

tre R$ 600 e R$ 1,2mil. “A gran-

de dificuldade de fazer uma

análise das classes sociais no

Brasil se deve principalmente a

falta de uma métrica única.

Cada instituto adota uma meto-

dologia, o que dificulta a com-

paração”, afirma o especialista.

Em outra pesquisa, desen-

volvida pela consultoria Quo-

rum Brasil, a classe D brasilei-

ra tem renda familiar de até

R$ 1.020,00, o que seria um im-

peditivo para a formação de

uma poupança. Entre 400 en-

trevistados pela consultoria,

54% afirmaram não conseguir

guardar dinheiro no final do

mês. Entre os que conseguem,

62% aplicam suas economias na

poupança, o restante prefere in-

vestir emmelhorias da casa.

Ainda segundo a pesquisa, as

prioridades dessa população

apontam para a aquisição de um

imóvel. Em segundo lugar, está

a compra de um carro. Apenas

5% dos entrevistados aponta-

ram como prioridade passeios

de fim de semana.

Descompasso
De acordo com o professor Rei-

naldo Gregori, a falta de uma

métrica comum acaba prejudi-

cando as análises. “No Brasil,

não existe uma diferenciação

entre uma família de quatro

pessoas com renda de até R$ 1,2

mil e jovens que moram sozi-

nhos e que ganham o mesmo

montante. Isso prejudica uma

análise mais criteriosa da real

situação da sociedade”, afirma

o professor da FIA. ■

Nos últimos cinco
anos, 23 milhões de
brasileiros migraram
da classe D para a
classe C. Para 2014,
a previsão é de que
outros 36 milhões
experimentem uma
melhora significativa
de renda, segundo
estimativas do IBGE

Antonio Milena

Além de bens duráveis,
emergentes também
devem investir mais em
lazer no próximo ano

Infografia: Anderson Cattai

Text Box
Matéria

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 2 dez. 2010, Primeiro Caderno, p. 4-5.




